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Urška Žolnir
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»Delam, kar čutim in
kadar čutim,« je v pogovoru za naš časopis povedala
naša rojakinja, judoistka
Urška Žolnir, ki je sredi januarja postala tudi Slovenka leta 2012.
S tem nazivom so jo z glasovanjem okronali bralci revije
Jana, potem ko je postala judoistka leta, športnica leta na
državni ravni, častna občanka
Občine Žalec, poleti pa edina
ženska v zgodovini, ki je za
Slovenijo osvojila zlato olimpijsko medaljo.
Več pa v pogovoru na str.
25.
L. K.

Kulturni praznik in pust skupaj
V počastitev slovenskega kulturnega praznika se bo v tednu
do vključno 8. februarja po
dolini zvrstilo vrsto prireditev
in proslav. Že naslednji dan bo
pustna sobota in vse do pokopa
v sredo, 13. februarja, bo v naših krajih po kulturnih prireditvah norčije zganjal pust.
Najprej, v torek, 5. februarja, se
bodo slovenskemu kulturnemu
prazniku poklonili na osrednji
proslavi Občine Prebold v Dvorani Prebold. V Občinski knjižnici Prebold pa v soboto, 9. februarja, pripravljajo tudi maraton
slovenske poezije in bukvarno.
V Žalcu bodo slovenski kulturni praznik proslavili 6. febru-

arja, najprej na občinski proslavi
za osnovne šole, nato pa na osrednji občinski proslavi v Domu II.
slovenskega tabora v Žalcu. Še
pred občinsko proslavo se bodo
4. februarja kulturi poklonili v
Petrovčah, 7. februarja pa tudi na
krajevnih proslavah v Gotovljah,
Šempetru in na Ponikvi.
V četrtek, 7. februarja, bo krajevna proslava v Trnavi, za njo
pa osrednja občinska proslava
Občine Braslovče v Domu krajanov Gomilsko, pa tudi osrednja
občinska proslava Občine Tabor
v Domu krajanov Tabor ter osrednja proslava na Vranskem. V
Občini Polzela bodo praznovali
ravno na dan praznika, 8. febru-

arja, in sicer v Domu krajanov
Andraž.
Že naslednji dan, na pustno
soboto, bodo oblast na Vranskem
prevzeli generali na največjem
pustnem karnevalu v dolini, v
nedeljo pa bodo priredili veliko
maškarado za vse generacije na
Polzeli in otroško maškarado v
Domu krajanov Tabor. Na sam
pustni torek bo kraljeval eden
izmed dveh največjih karnevalov
v dolini, pustni karneval v Žalcu, otroško maškarado pa bodo
priredili tudi v Latkovi vasi. Za
zdaj so se javili samo pogrebniki pusta v Vrbju, ki bodo pusta
pokopali v sredo, 13. februarja, a
zagotovo bo pogrebnikov po dolini še več. Več v napovedniku na
str. 17.
L. K.

foto: T. T.

»De bi nam srca vnel za čast dežele …«
Minule dni je začela po spletu krožiti šala, ki se glasi takole: »A veste, da bi naši politiki morali biti
smučarji? Ne. Zakaj pa? Zato, ker nikoli ne odstopijo.« Hvala bogu nam humorja še ni zmanjkalo, kar
pomeni, da imamo kljub izjemno slabi politični klimi v državi še nekaj volje do življenja v tej državi.
Stavke minulih dni so sicer le vrh ledene gore splošnega nezadovoljstva in razočaranja nad politično
objestnostjo in nacionalnim krvoskrunstvom, ki so si ga pod pretvezo pravičnosti, privatizacije prej
družbenega premoženja in poravnavanja krivic preteklosti privoščile politične poosamosvojitvene
elite. Pripeljale so nas celo tako daleč, da nas prepričujejo, da slovenske besede ne pomenijo več to,
kar smo mislili, da pomenijo, in da so napačne rabe krivi tisti, ki jih izgovarjajo, in ne tisti, ki jim
spreminjajo pomen. Saj veste, to so besede, kot je denimo korupcija, poštenje, resnica, da ne naštevam
kompletne palete besed, ki izražajo vrednote, o katerih smo do sedaj mislili, da se jih je treba držati.
In če se vrnem k temu, da bi morali biti naši politiki smučarji. Čisto zares bi se lahko ravnali po
njih, ki jih do odličnih rezultatov in zmage vodijo trdo delo in garanje, ki ne iščejo stranpoti, ko jim
ne uspe, ampak se še bolj trudijo. Ne odnehajo kljub številnim porazom, ki tlakujejo pot do zmage. Na
koncu zmagajo samo zaradi svoje vztrajnosti, trme, svojega trdega dela. Njihovih zmag se ne da kupiti, pa tudi morebitni doping, ki ga smo te dni videli iz najbolj razvpitega primera Lanca Armstronga,
se prej ko slej konča klavrno.
Zato pa, te dni imamo Slovenci vsaj izjemne športnike, ki so nas edini združili v navijaškem vzdušju
in nam polepšali sedanjost z odličnimi rezultati. Minuli vikend so najbolj blesteli športniki v zimskih
športih, ki so nas okitili s tremi novimi zmagami na belih strminah, med njimi tudi z zmago za svetovnega prvaka. Če omenim le nekatere dosežke, ki so kot obliž na naše slovenske nacionalne rane,
pravi balzam za naše ranjene duše in onesnažene oči, ušesa pa tudi usta, saj nam aktualno politično
(ne)dogajanje ob državljanski nemoči pogosto izvablja prav prostaške verbalne odzive. V lokalnem
okolju naše doline politična scena še ni prevreta, čuti pa se vpliv dogajanja na državnem nivoju, tako
na občinske proračune kot na dogajanje v podjetjih, ki jim država te dni res ne ponuja spodbudnega
poslovnega okolja za razvoj.
A tudi mi imamo našo športnico, judoistko Urško Žolnir, ki nas z rezultati razveseljuje že zadnja
leta, najbolj pa od lanskega poletja, ko se je okitila še z olimpijsko kolajno. Od takrat je pobrala že
vse najprestižnejše naslove v državi, judoistka leta, športnica leta in te dni še Slovenka leta. »Popusti,
da boš kasneje zmagal,« je Urškin moto, morda bi bilo smiselno, da bi ga vzel za svojega še kdo v tej
državi! »De bi nam srca vnel za čast dežele, med nami potolažil razprtije, in spet zedinil rod Slovenšne
cele!« je zapisal naš največji pesnik France Prešeren v Sonetnem vencu. Da bi te in mnoge druge za
današnji čas še kako aktualne verze poslušali ne le ob bližajočem se slovenskem kulturnem prazniku,
ampak tudi v resnici udejanjili. »Edinost, sreča, sprava k nam naj nazaj se vrnejo; otrok, kar ima
Slava, vsi naj si v roke sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša bosta last!«
Lucija Kolar

Garažna vrata leta
Odlična kakovost po neverjetni ceni

Garažna sekcijska vrata
M-vodoravni motiv, površina
Woodgrain, RAL 9016
vklj. motorni pogon Hörmann
ProMatic, montaža in 8,5 % DDV,
v 4 akcijskih dimenzijah:
2375 x 2000 mm, 2375 x 2125 mm,
2500 x 2000 mm, 2500 x 2125 mm.
42 mm

Generalni uvoznik za
vrata Hörmann v Sloveniji:

vrata EPU z debelino
lamel 42/20 mm
za samo

Matjaž d.o.o. T. +386 (0)3 71 20 600
PE Ljubljana T. +386 (0)1 24 45 680

www.matjaz.si • info@matjaz.si

888 €
42 mm

42 mm

vrata LPU z debelino
lamel 42 mm
za samo

950 €
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